Pasaulinės žemės dienos ir Žemės mėnesio renginiai Šiaulių miesto švietimo įstaigose
Data
Kovo 16 gegužės
31 d.
Kovo 19 –
23 d.
Kovo 19 21 d.
Kovo 19 23 d.
Kovo 20 d.

Kovo 19 d.
Kovo 19 20 d.
Kovo 19 20 d.
Kovo 19.
Kovo 20 d.
Kovo 20 d.

Renginys

Įstaiga

Kontaktai

Paroda darželio kieme "Pavasario kompozicijos iš antrinių žaliavų"

Šiaulių lopšelis - darželis
"Ežerėlis"

Tel. (8 41) 523 827;
el. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

Ekologinė savaitė
Ekologinės savaitės baigiamasis renginys „Dovanojame žemei
apsaugos vėrinį“

Šiaulių lopšelis darželis
„Rugiagėlė“

Tel. (8 41) 552 692;
el. p. rugiagele@splius.lt

Šiaulių "Romuvos
progimnazija"

Tel. (8 41) 552 898;
el. p. romuvos.pm@siauliai.lt

Šiaulių lopšelis - darželis
"Kregždutė"

Tel. (8 41) 523 829;
el. p. kregzdute@splius.lt

Šiaulių logopedinė
mokykla

Tel. (8 41) 526 827;
el. p. lm.siauliai@gmail.com

Šiaulių "Saulės" pradinė
mokykla

Tel. (8 41) 552 356;
el. p. mokykla@saulespm.lt

Flashmobas "Bus tvarka"
Paroda "Paukščiai"
Piešinių paroda "Nedeginkime pernykštės žolės"
Edukaciniai užsiėmimai
Projektas "Vanduo gyvybės šaltinis"
Akcija Beržynėlio parke "Būkite pasveikinti paukšteliai"
Akcija "Prikelk antram gyvenimui"
Rytmetis "Aš mažasis žemės žmogus"
Projektas "Žemė mūsų namai"
Knygų paroda "Ekspozicija Žemei"
Šokis Žemei
Edukacinis užsiėmimas prie Salduvės piliakalnio "Augu grožio šaly"
Kūryba - improvizacija "Piešiu Žemę Tau"
Informacinio - šviečiamojo filmo apie atliekų rūšiavimą peržiūra ir
aptarimas
Šiaulių apskrities pradinių klasių mokinių pažintinė - praktinė
konferencija "Aplinkos būklė priklauso nuo mūsų visų"

Kovo 20 d.
11 val.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.
Kovo 20 d.
10 val.
Kovo 20 d.
10 val.

Kovo 20 d.

Kovo 20 d.

Paskaita “Ugnies menas - arba kaip gaminami fejerverkai?“, doc.
Rimantas Vaitkus, VU
Paskaita “Žmogaus kaulų neorganinė dalis“, prof. Aivaras Kareiva,
VU
Paskaita “Įdomioji chemija“, asist. Andrius Laurikėnas, VU
Videofilmo ir fotosesijos kūrimas „Didžiausi mūsų miesto pietinio
rajono teršėjai“

Šiaulių "Romuvos
gimnazija

Tel. (8 41) 552 898;
el. p. romuvos.pm@siauliai.lt

Šiaulių sanatorinis l/d
"Pušelė"

Tel. (8 41) 523 779,
el. p. sld.pusele@splius.lt

Šiaulių lopšelis-darželis
"Gluosnis"
Šiaulių lopšelis-darželis
"Žiburėlis

Tel. (8 41) 523 916;
el. p. gluosnis@splius.lt
Tel. 8 607 81796;
el. p. ziburelis@splius.lt

Šiaulių Didždvario
gimnazija

Tel. (8 41) 431 424;
el. p. didzdvaris@dg.su.lt

Šiaulių Lieporių gimnazija

Tel. (8 41) 450 214;
el. p. info@lieporiai.lt

Akcija organizuojama kartu su „Romuvos“ progimnazija „ Prikelk
antram gyvenimui“
Rytmetis, skirtas Pasaulinei Žemės dienai "Pasveikinkim Žemę"

Rytmetis, skirtas Pasaulinei Žemės dienai paminėti
Renginys "Esu šios Žemės vaikas"
Integruotos pamokos "Visuotinio atšilimo padariniai pasaulyje"
Žemės dienos vėliavos pakėlimas ir akcija
Paskaita apie Šiaulių geriamąjį vandenį ir valymo problemas
Diskusija "Vandens reikšmė organizmams ir ekosistemai"
Primityvioji hidroponika "Vitaminai ir žaluma pavasariui"
Akcija "Paukščiai sugrįžta - reikia namų!
Kūrybinių darbų paroda "Pažvelk į gamtos besikeičiantį mąstą"
Netradicinė ugdymo diena Šiaulių Lieporių gimnazijoje
"Genetiniai žmonių skirtumai - pliusai ir minusai"
Protų mūšis
Plakato - logotipo kūrimas "Aš - žemės gyventojas"
Koncertas "Gražus pasaulis supa mus"
Akcija "Gėlės gimnazijai"
Inkilų kėlimo akcija
Finalinis šokis žemei

Kovo 20 d.

Viktorina "Tausoju Žemę..."

Šiaulių sporto gimnazija

Kovo 20 d.

Paskaita "Saugok gamtą ir būk atsakingas" Šiaulių S. Daukanto
gimnazijoje

Šiaulių valstybinė
kolegija

Kovo 20 d.

Edukacinių veiklų - ekskursijų diena

Kovo 20 d.

Madų šou „Gražiausias rūbas Žemei“

Kovo 20 d.
Kovo 20 d.
balandžio
22 d.

Kūrybinės dirbtuvės ,,Gaminu inkilą"

Kovo 20 d.

Projektas "Pažinti, išmokti, tyrinėti, įsidėmėti".
Gamtosauginio ugdymo diena. „Moksliukų laboratorija 2018“.
Projektas „Šimtas paukščių giesmių“ (skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui)
Gamtosauginio ugdymo diena. Akcija “Apkabinkime Žemę gerais
darbais”

Tel. 8 683 04930;
el. p.
ssportogimnazija@gmail.com

Šiaulių Stasio Šalkauskio
gimnazija
Šiaulių lopšelis-darželis
„Berželis“

Tel. (8 41)!523 769;
el. p. kanceliarija@svako.lt
Tel. (8 41) 430 993;
el. p. gimnazija@salkauskis.lt
Tel. (8 41) 523 921;
el. p. sld.berzelis@splius.lt

Šiaulių Medelyno
progimnazija

Tel. (8 41) 524 138;
el. p. medelpm@splius.lt

Šiaulių Rėkyvos
progimnazija

Tel. (8 41) 519 039;
el. p. rekyvam@splius.lt

Kovas balandis

Ekspedicija „A. Kairaičio lėktuvo paieška Rėkyvos ežere“

Kovo 21 d.

Viktorina "Pagarba vandeniui ir žemei"

Šiaulių lopšelis - darželis
"Dainelė"

Tel. (8 41) 552 873;
el. p. dainele@splius.lt

Kovo 21 gegužės
31 d.

Paroda "Pabudinkime žemę"

Šiaulių lopšelis - darželis
"Ežerėlis"

Tel. (8 41) 523 827;
el. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt

Kovo 21 30 d.

Šiaulių miesto ir apskrities mokinių, mokytojų kūrybinių darbų iš
įvairių atliekų konkursas - paroda "Didelės ir mažos atplaukė
žuvelės"

Šiaulių Gegužių
progimnazijos dailės
galerija "Erdvė"

Tel. (8 41) 552 560;
el. p. rastine@geguziai.lt,

Vaikų konferencija "Smalsieji gamtukai". Konferencijos dalyviai Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ ir socialinių partnerių

Šiaulių l.-d. "Trys
nykštukai"

Kovo 22 d.
10.30 val.

Tel. (8 41) 552 354;
el. p. trysnykstukai@splius.lt

(Rasos, Dainų progimnazijų, l.-d. "Pasaka") priešmokyklinio amžiaus
ugdytiniai.

Kovo 22 d.
Kovo 23 d.
Kovo 26 balandžio
18
Kovo 2627 d.
Kovo 26 balandžio
9 d.
Kovo 27 d.
10 val.
Kovo 29 d.
10 val.
Kovo 29 d.
Kovo 4
sav.
Kovo 29 d.
Balandžio
mėn.
Balandžio
4 d.
Balandžio
5 d.
Balandžio
9 -10 d.

Akcija "Darbščios rankos - švarus kiemas"
Akcija "Vandens gurkšnis"
Baudų metimo konkursas "Kamuolys apvalus kaip Žemė"
Respublikinis vaikų ir jaunimo muzikos festivalis "Paukščiai"

Šiaulių "Romuvos
progimnazija"

Tel. (8 41) 552 898;
el. p. romuvos.pm@siauliai.lt

Respublikinis vaikų piešinių konkursas "Saugoju Tave, Žeme!"

Šiaulių lopšelis - darželis
"Varpelis"

Tel. (8 41) 552 975;
el. p. darzelis.varpelis@splius.lt

Oratorinio meno konkursas "What a wonderful World"

Šiaulių "Romuvos
progimnazija"

Tel. (8 41) 552 898;
el. p. romuvos.pm@siauliai.lt

Kūrybinių darbelių iš antrinių žaliavų paroda "Antrasis daiktų
gyvenimas" Dainų mikrorajono bibliotekos "Aidas" filialo Vaikų
skyriuje

Šiaulių "Saulės pradinė
mokykla

Tel. (8 41) 552 356;
el. p. mokykla@saulespm.lt

Šiaulių lopšelis - darželis
"Kūlverstukas"

Tel. (8 41) 553 021;
el. p. kulverstukas@splius.lt

Šiaulių "Romuvos
progimnazija"

Tel. (8 41) 552 898;
el. p. romuvos.pm@siauliai.lt

Šiaulių lopšelis – darželis
„Klevelis“

Tel. (8 41) 523 920;
el. p. klevelis@splius.lt

Šiaulių lopšelis - darželis
"Gintarėlis"

Tel. (8 41) 552 562;
el. p. gintarelis@splius.lt

Šiaulių "Romuvos
progimnazija"

Tel. (8 41) 552 898;
el. p. romuvos.pm@siauliai.lt

Plakatų paroda, skirta "Pasaulinei Žemės dienai"

Kino diena "Žemė iš paukščio skrydžio"
Loginiai žaidimai "Žemės galvosūkis"
Akcija "Padovanokime namus sparnuočiams"
Pramoga „Pavasario sutiktuvės“
Edukacinės veiklos grupėse "Užaugintais žiedais - darželį puošiu"
Spektaklis bendruomenei "Auga gėlės daigelis, o su ja augu ir aš"
Akcija "Švarus lizdelis mažiems parko gyventojams"
Interaktyvus gamtamokslinis konkursas "Žemės labirintai"

Balandžio
13 d.
Balandžio
18 - 20 d.
Balandžio
19 d.
10 val.
Balandžio
20 d.
15 val.
Balandžio
20 d. 10
val.
Balandžio
20 d.

Pasitikim Atvelykį - Žemei bundant
Projektinė veikla "Sveika aplinka - sveikas žmogus"

Šiaulių Petro Avižonio
regos centras

Tel. (8 41) 523 925;
el. p. regoscentras@parc.lt

Šiaulių lopšelis – darželis
„Žibutė“

Tel. (8 41) 523 807;
el. p. darzeliszibute@yahoo.com

Viktorina „Vandenėlis – gyvybės šaltinis“

Šokis Žemei 2018
Tyrinėjimų ir atradimų diena kartu su Lieporių mikrorajono
ikimokyklinėmis įstaigomis

Šiaulių logopedinis
lopšelis - darželis

Atvirų durų diena Šiaulių municipalinėje aplinkos tyrimų
laboratorijoje. Nemokami nitratų koncentracijos tyrimai Šiaulių
miesto gyventojų šulinių vandens mėginiuose.

Šiaulių municipalinė
aplinkos tyrimų
laboratorija

Informaciją surinko Miesto ūkio ir aplinkos skyrius

tel. (8 41) 55 27 44;
el. p.
logopedinisdarzelis@splius.lt
Gegužių g. 94 Šiauliai,
tel. (8 41) 514 144,
el. p. matl@splius.lt

